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KISTELEPÜLÉSI  KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS HELYZETE  
ÉS JÖVŐKÉPE1 

 
Szakmai konferencia a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 

 
2010. március 5-én a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban szakmai tanácskozást 

rendeztek a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár megalapításának 60. évfordulója 
alkalmából. 

A „Kistelepülési könyvtári ellátás helyzete és jövőképe” címmel megtartott 
rendezvényen előadásokat hallgathattak az érdeklődők, valamint az olvasóteremben 
elhelyezett kiállítást is megtekinthették. 

A rendezvényen megjelent a fenntartó megyei önkormányat képviseletében  
Bánfalvi Péter, a művelődési és sportosztály vezetője, valamint Bresztyenszki Beáta 
referens. A zalaegerszegi önkormányzatot Velkey Péter osztályvezető képviselte. Jelen 
voltak a többcélú kistérségi társulások munkaszervezetei részéről Gergely János 
(Zalaszentgrót) és Horváthné Németh Zsuzsa (Pacsa) közművelődési referensek.  

A intézmény meghívta az évfordulós rendezvényre a megye könyvtári 
ellátásában szerepet vállaló könyvtárak korábbi és jelenlegi vezetőit, munkatársait, 
valamint a szomszédos megyék könyvtárainak képviselőit: Somogyból Varga Róbert 
igazgató, Vas megyéből Némethné Takács Hajnalka főtanácsos vett részt a szakmai 
konferencián.  

A rendezvényt Kiss Gábor, a vendéglátó megyei könyvtár igazgatója nyitotta 
meg. Méltatta az eltelt hatvan évet, majd gyertyát gyújtott azoknak a könyvtárosoknak 
az  emlékére, akik időközben eltávoztak közülünk. Ezután felkérte Bangó Bélát, hogy 
mondjon rövid köszöntőt.  

Bangó Béla - aki a hatvan évvel ezelőtti megalakulás után egy ideig a 
zalaegerszegi körzeti könyvtárat vezette, később  a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, 
végül nyugdíjas munkatársa lett, s összesen 55 évet töltött el a könyvek és az olvasók 
szolgálatában – személyes élményeit is felelevenítve emlékezett vissza az elmúlt 
évtizedek fontosabb eseményeire. 

Ezután következett a szakmai program. Elsőként Fehér Miklós, a Könyvtári 
Intézet munkatársa tartott igen szuggesztív előadást „XXI. századi könyvtári ellátás” 
címmel, amelyben kitért többek között a könyvtárak egyedülálló küldetésére és az 
internet uralta világban betöltött szerepére, a mozgókönyvtári szolgáltatások új 
lehetőségeire.  

Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár munkatársa 
történetiségében mutatta be az elmúlt 60 év könyvtári ellátását. Kiemelte, hogy Zala 
megyében, ahol magas a kistelepülések száma, olyan ellátási forma a leginkább 
célravezető, ahol a nagy könyvtárak (a városi könyvtárak és a megyei könyvtár) 
vállalják a falvak könyvtárainak ellátását, és ehhez széles körű együttműködést 
alakítanak ki. Azt is hangsúlyozta, hogy a könyvtári ellátás módja mindig követte a 
közigazgatási rendszer változásait, de legeredményesebbnek a cserélődő letéteken 
alapuló megoldások mutatkoztak. A történeti áttekintés rámutatott arra is, hogy a 
megyei könyvtár - illetve jogelődje a körzeti könyvtár - minden időszakban 
meghatározó szerepet töltött be a megye könyvtári ellátásának megszervezésében és 

                                                           
1 Megjelent: Könyvtári levelező/lap, 2010. 4. sz. 21-22. p. 

 9



MMŰŰHHEELLYY  

 10

működtetésében. Voltak időszakok, amikor aktívan részt vett a községek dokumentum 
ellátásában, míg máskor inkább a koordinálás, a hálózati központi feladat ellátása volt rá 
jellemző. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár jelenleg a törvényben előírt nyilvános és 
megyei könyvtári feladatai mellett 30 település mozgókönyvtári ellátását végzi, emellett 
több közös, megyei projektet is irányít – figyelemreméltó, hogy az elnyert TIOP és a 
TÁMOP nagyprojektek konzorciumi résztvevői szinte teljes mértékben megegyeznek a 
kistelepülési ellátást végző könyvtárakkal. 

 A program következő részében megszólaltak mindazoknak a könyvtáraknak a 
képviselői, amelyek a megyében részt vesznek a kistelepülések mozgókönyvtári 
ellátásában. Elsőként Nitsch Erzsébet, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár 
igazgatója mutatta be  intézménye területi szolgáltatásait, amelyet a Göcsej szívében 
található községek számára végeznek már 1984 óta. Bonnyai Ágnes könyvtáros a 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 1977 óta folytatott, jelenleg 4 kistérségre 
kiterjedő szolgáltatásaival ismertetett meg.  Czupi Gyula igazgató a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár elektronikus szolgáltató rendszerének, a NagyKar-nak 
legfontosabb jellemzőit tárta a hallgatóság elé. Dömők József igazgató a szintén 60. 
születésnapját ünneplő letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kiteljesedő 
kistérségi tevékenységéről beszélt. Német Józsefné igazgató a lenti városi könyvtár 50 - 
igen apró és igen hátrányos helyzetű - településen folytatott sokrétű munkáját ismertette. 
Takácsné Nagy Ilona a hévízi Gróf I. Festetics György városi könyvtár munkatársa a 
legkisebb zalai kistérségben elindított ellátásról és szolgáltatásokról adott tájékoztatást. 

A szakmai program zárásaként Kiss Gábor elmondta, hogy két év múlva – 
amikor a megyei könyvtár megalakulásának 60. évfordulójára kerül sor – az intézmény 
egy könyvtártörténeti kötetet szeretne megjelentetni, amely bemutatja az intézmény 
sokoldalú tevékenységét, szakmai munkáját, s ezzel együtt a megyei könyvtári ellátás 
változásait is. Ehhez kérte mindenkinek a segítségét, aki részese volt ennek a munkának 
az elmúlt évtizedekben. 

 
       Sebestyénné Horváth Margit 

  

  




